NÄRINGSLIVSNYTT
Simrishamns kommun, september 2015

FRUKOSTMÖTE FÖR
FÖRETAGARE 9 OKTOBER
Välkommen till höstens första frukostmöte för företagare fredag 9 oktober
kl. 7.30 på Hotel Svea i Simrishamn!
Från Svenskt näringsliv i Malmö kommer regionchef Rolf Elmér för att berätta om resultaten från deras senaste
ranking av företagsklimatet.

Nästa frukostmöte för företagare planears just nu. Klart är att det kommer att
hållas i slutet av november. Håll utkik i
nästa i nästa nyhetsbrev och på kommunens hemsida för planerat datum
och plats.

Det blir även information från kommunens nya utvecklingsenhet, aktuell
kommuninformation samt tid för diskussion och frågor. Frukostmötet avslutas kl. 9.00.
Föranmälan till
Lars Persson, 0414-81 91 22,
lars.persson@simrishamn.se
Frukostmötet arrangeras i samarbete
med Svenskt näringsliv Malmö.

LÖNSAM
MILJÖHJÄLP!
För tredje året i följd har företag möjlighet att få kvalificerad hjälp av studenter
på Internationella miljöinstitutet vid
Lunds universitet. Efter att varit ute på
företaget tar de fram en miljöplan med
fokus på lönsamhet. Företaget får en ordentlig kartläggning och konkreta tips på
åtgärder som, förutom att vara bra för
miljön, även är bra för företagets lönsamhet! Detta presenteras både muntligt och
skriftligt. Sju av Tillväxt Syds medlemsföretag har redan fått denna hjälp. Företagets insats är att vid ett par tillfällen
under en tvåmånadersperiod ta emot studenterna. Det är kostnadsfritt för företag.
Företag av olika storlek och olika branscher är välkomna!
Intresserad av att få denna kvalificerade och gratis hjälp? Boka då in för en
kick-off på Internationella miljöinstitutet
i Lund, onsdag den 21 oktober kl. 17.00
Mer information finns i bifogad pdf.

VAR & NÄR & HUR

Den 16 oktober kl 18:30 på Hotel Svea,
Strandvägen 3 i Simrishamn
Anmälan
www.foretagarna.se/afsimrishamn2015
senast den 9 oktober
Anmälan är bindande
Pris 395:-/person
Frågor
Cecilia Granquist Dahmén 0703-738805,
info@ceciliagranquist.se
Lars Persson 0414-819122,
lars.persson@simrishamn.se

KVÄLLENS

Från Sveriges hörnsten Österlen
producerar kocken Johan Linnerborg
kvällens meny med säsongens råvaror
Mingel - Förrätt - Huvudrätt - Dessert

THE HITTILLS 4 mannaband
Back to the sixties
LIVE UNPLUGGED

KVÄLLENS 4x4x4 HÖJDPUNKTER
Årets Unga företagare - Simrishamns kommun - premiär
Årets Nyföretagare - Nyföretagarcentrum
Årets Näringslivsambassadör - Simrishamns kommun
Årets Företagare i Simrishamns kommun 2014 - Företagarna Albo/Österlen
Festpaket
Vill man övernatta på Svea inkl frukost kan
man ringa och boka på 0414-411720
Uppge Företagarna och få
dubbelrum 400:-/person eller
enkelrum 500:-/person

Kvällens konferencier
Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

STARTA FÖRETAG-DAGEN
En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företag-dagen
den 14 oktober eller den 25 november.
Dagen, som är i Malmö, består av föreläsningar om att starta eget företag. Du
har också chans och ställa frågor till representanter från sju olika myndigheter.
På Starta företag-dagen får du en bra
överblick över vilka myndigheter som
gör vad på din väg till ett eget företag.

Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket,
Tillväxtverket, Skatteverket och Tullverket.
Deltagandet är kostnadsfritt.
Mer information om alla datum, tider, plats och anmälan finns på
https://www.verksamt.se/fundera/starta-foretag-dagen
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SEMINARIUM:
KONTAKTER
MED INDIEN
Indien är världens största demokrati
med en befolkning på drygt 1,2 miljarder människor. Tillverkning är landets
näst största sektor och det finns enorma
möjligheter för sourcing från Indien. I
en färsk studie från 2015 har Business
Sweden identifierat framgångsfaktorer
och best practices för att lyckas med
hållbar sourcing. Den 14 oktober kommer Business Sweden i Indien till Lund
för att presentera resultatet av studien.
Business Sweden bevakar kontinuerligt hur svenska företag arbetar med sina leverantörer i Indien. Under 2015
gjorde man en mer omfattande studie
som kartlade kritiska faktorer och områden som är särskilt intressanta för
svenska företag som vill sourca från Indien. Studien fokuserar på hållbarhetsaspekten av sourcing och ger en vägledning kring hur man systematiskt kan
arbeta med olika komponenter av CSR
för att uppnå internationella, nationella
och organisationers egna krav på hållbarhet.
Några av frågeställningarna som kommer diskuteras är:
• Hur kan man selektera och arbeta
med indiska leverantörer på ett hållbart sätt?
• Vilka kriterier är centrala när man utvärderar leverantörer och hur kan
man utveckla leverantörerna?
• Vilka är nyckelfaktorerna för att lyckas med hållbar sourcing från Indien?
Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på engelska. Välkommen!
Mer information och anmälan:
14 oktober kl. 9–10.30
Registrering och frukost från kl. 8.30
Ideon Meeting, möteslokal Action,
Scheelevägen 15, Lund
Kontakt:
Susanne Flygelholm
Business Sweden
T: +46 70 883 8544
E: Susanne Flygelholm

SKATTEVERKET
VILL GÖRA DET
ENKLARE FÖR
FÖRETAGARE
Skatteverket har startat ett utvecklingsprojekt för att det ska bli enklare för dig
som är egen företagare. Nu behöver
Skatteverket hjälp med att lyckas och söker därför företagare som kan ställa upp
på intervjuer och tester av e-tjänster och
brev. Deltagande tar cirka 30–60 minuter.
Mer praktisk information finns på
https://www.verksamt.se/om-verksamt/
nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/
NYHET_HJALP_SKATTEVERKET?utm_source=apsis-anp-3&utm_
medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
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FISKEPOLICY FÖR
SIMRISHAMNS KOMMUN
Simrishamns kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2015 en policy för att utveckla fiskerinäringen i Simrishamn. Policyn har vi utarbetat i nära dialog med
näringen. Till syftena med policyn hör att skapa framtidstro för fisket som näring och tillvarata fiskets potential som drivkraft för landsbygdsutveckling. Policyn kommer att fungera som ett påverkansverktyg och till grund för det konkreta arbete med att rädda Simrishamnsfisket.
Policyn finns att ladda ner här.

FUNDERAR DU PÅ ATT STARTA EGET?
Inspirationsträff

Nyföretagarcentrum välkomnar dig till
en inspirationsträff för dig som börjat
fundera på ett eget företag!!

representanter för våra samarbetspartners och får möjlighet att knyta kontakter med bland annat banker och redovisningsbyråer. Fika ingår.

• Simrishamn, Marint centrum, tisdag
6 oktober, kl. 18–19
• Tomelilla, kommunhuset, tisdag
17 november, kl. 18–19

• Simrishamn, Marint centrum,
torsdag 8 oktober, kl. 18–21
• Tomelilla, kommunhuset,
torsdag 19 november, kl. 18–21.

Fördjupningsträff

Föranmälan görs på på
ystad@nyforetagarcentrum.se

Under fördjupningsträffen får du konkreta och handfasta tips och råd, träffar

Träffarna är kostnadsfria. Nyföretagarinformation finns även på Simrishamns
kommuns hemsida simrishamn.se/naringsliv

VEM ÄR SKÅNES MEST FÖRETAGSAMMA
MÄNNISKA 2015?
Nu är det dags igen att lyfta fram företagsamma människor som gör skillnad
för vår region.
Det finns många företagsamma
människor som förtjänar att få lite extra
uppmärksamhet. Någon som vågat expandera, utvecklat sin verksamhet, anställt eller utmärkt sig företagsamt på
annat sätt. Människor som satsar och
investerar, som vågar anställa, och utveckla.

Fredrika Gullfot, Simris Alg, blev
2013 utsedd till Skånes mest företagssamma människa!
Vem på Österlen bör få samma fina
utmärkelse detta år? Glöm inte att nominera senast 7 oktober!
Mer information finns på
http://skane.svensktnaringsliv.se/

AFFÄRSUTVECK- NY INFO OM

LING EXPORT

JULMÄSSAN

5 november drar Business Sweden igång
en ny grupp i Affärsutveckling Export,
ett program där ditt företag får större
kunskap, ökad säkerhet och en genomarbetad strategi för er exportsatsning. Teoretiska moment, praktiska övningar och
diskussioner, hela tiden med ditt företag i
fokus. Mellan träffarna ges konsultstöd
(coaching) individuellt i respektive företag.
5 halvdagar med start 5 november.
• VAD ska jag exportera?
• VEM är min kund?
• VILKEN marknad efterfrågar det jag
erbjuder?
• HUR ska jag ta mig in på en ny marknad?
All tid som Business Swedens handledare och coacher lägger på gruppövningarna och den personliga coachingen är
kostnadsfri och ingår i Business Swedens
speciella satsning på småföretag.
För material (kompendium, USBminne med arbetsmaterial etc.) samt fika
tar man ut en avgift på 2 000 kr/företag
exkl. moms.

Årets julklappsmässa kommer att hållas tisdag 20 oktober mellan klockan
10 och 13. Plats: fullmäktigesalen på
kommunhuset i Simrishamn. Från
kl. 9 finns det möjlighet för deltagande
leverantörer att komma in i fullmäktigesalen och ställa fram sina produkter.

Planerade gruppmötestider:
5 november, kl. 9–13
10 december, kl. 9–13
11 februari, kl. 9–13
18 mars, kl. 9–13
28 april, kl. 9–13
+ 4 individuella möten
Anmäl dig snarast, dock senast den 12
oktober, genom att skicka ett mail med
alla kontaktuppgifter till
astrid.hackl@business-sweden.se
Det är först till kvarn som gäller.
Vid frågor ring Astrid Hackl, 070-200
97 95, regional exportrådgivare i Skåne
och Blekinge, eller Gösta Melkersson,
regional exportrådgivare i Skåne och
Blekinge, 0730-23 86 90.

Kontakt
Lars Persson
0414-81 91 22
naringsliv@simrishamn.se

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.
Äldre nyhetsbrev hittar du på länken:
simrishamn.se/naringsliv/

Notera att platsen för mässan är
flyttad från Skeppet på Marint
centrum till kommunhuset på
grund av att Skeppet byggs om under
perioden oktober–november.
För praktiska frågor om årets julklappsmässa kontakta upphandlingsstrateg
Marcus Bäckström marcus.backstrom@simrishamn.se 0414-81 91 23.

MÄSSA I
SANKT OLOF
”Välmående närhet” – företagare
möter företagare lördagen den 17/10
mellan 10 och 15 i Medborgarhuset i
Sankt Olof. Näringslivsutvecklare
Lars Persson deltar i träffen. Fritt inträde. Väkommen!

UPPHANDLINGS-

BLOGGEN
Missa inte upphandlingsbloggen där vår
inköpsansvarige Marcus Bäckström berättar om aktuella upphandlingar och
ger tips och råd till dig som vill bli leverantör till kommunen och andra offentliga verksamheter. Länk till bloggen

HÖSTTIPS FRÅN SIMRISHAMNS
TURISTBYRÅ
Det väntas många besökare till Österlen under höstens stora evenemang. Passa på
att ha öppet även du!
Eftermarknad i Kivik
28 september–11 oktober.
Många besökare kommer dessa dagar
för att titta bland annat på äppeltavlan.
Mästarna bakom glaset
3 oktober–1 november.
Internationella glaskonstnärer ställer ut
sina verk på Österlens Glashytta, Studioglashyttan Åhus, Brösarps Konsthall, Bengtemölla och Studioglas Jonas
Rooth.
Österlen lyser
30 oktober–1 november
Invigningen i Årets ljusby, Skillinge.
40 orter fylls av arrangemang med anknytning till ljus på de mest fantastiska
och kreativa sätt.
Moderna i Brösarp
6-8 november
Sveriges enda mässa som enbart fokuserar på nittonhundratalets design. Moderna möbelklassiker, konsthantverk
och konst.

Nya evenemang för i år.

Vilda oktober på Österlen,
helgerna i oktober med olika teman:
Konst 3–4/10, Skörd 10–11/10, Må Bra
17–18/10, Antikt/Loppis 24–25/10, Historia 31/10–1/11.

Bröllopsmässa på Österlen,
Kronovalls slott 4/10.
Har du evenemang som du vill visa på
visitystadosterlen.se? Lägg in ditt evenemang här!
Har du evenemang?
Fler evenemangstips och mer info om
evenemangen finner du på visitystadosterlen.se. Har du frågor eller önskar
mer information kontakta Simrishamns
turistbyrå: 0414-81 98 00

